
728 x 90 px

* - Cena na dan
** - Cena na mesec

CNT - bruto cena na tisoč 
prikazov

Klasične oglasne oblike, zakup na enem spletnem mestu CNT
kvadrat 300x250 12.60 EUR
nebotičnik 160x600 10.60 EUR
zgornja pasica 728x90 8.40 EUR

Klasične oglasne oblike, zakup na treh spletnih mestih CNT
kvadrat 300x250 12.00 EUR
nebotičnik 160x600 10.00 EUR
zgornja pasica 728x90 8.00 EUR

Klasične oglasne oblike, zakup na štirih spletnih straneh CNT
kvadrat 300x250 11.70 EUR
nebotičnik 300x250 9.80 EUR
zgornja pasica 728x90 7.80 EUR

Dinamične oglasne oblike CNT
mali lebdeči, do 250x250 43.00 EUR
veliki lebdeči, do 500x500 55.00 EUR
oglasni premor ali celostranski oglas 110.00 EUR
raztegljiv oglas osnova + 30 %

Oglaševanje v spletnem časopisu cena na objavo
uvodnik 300.00 EUR
pasica 230x60 320.00 EUR
promocijsko sporočilo 580.00 EUR
sprememba ozadja 680.00 EUR

Posebne oglasne oblike cena na objavo
promocijsko sporočilo 460.00 EUR
nagradna igra 510.00 EUR
test/kviz 510.00 EUR
video oglas pred video vsebino (do 15 sec) 600.00 EUR
promocijski video prispevek 1.200.00 EUR
pasica 960x50 pikslov na vrhu spletne strani 250,00 EUR*
sprememba ozadja spletne strani 800,00 EUR*
sponzorjeva rubrika 1.010,00 EUR**
mala pasica na spletni strani 1.010,00 EUR**
ostale posebne oblike Po dogovoru
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Posebni projekti v okviru 
spletnega mesta –

Cosmo matura,
Menstrualni
koledarček,

in
Astro

s številnimi svetovalnimi 
podrubrikami in horoskopi. 

Trženje spletnih strani:
gregor.oblak@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 635
gsm: 051 681 120

spletna stran:
www.aktivni.si

http://www.aktivni.si|

Podatki o uporabnikih:   

število različnih uporabnikov na mesec 55.455
število prikazov na mesec 413.084
povprečno število gledanih strani na uporabnika na mesec 7,45
čas, ki ga uporabnik v povprečju preživi na spletnem mestu na mesec 6 minut, 56 sekund
število prejemnikov spletnega časopisa 7.551
Vir: MOSS, Oktober 2012

Porazdelitev uporabnikov spletne strani po spolu
ženske: 59,71 % moški: 40,29 %
Vir: MOSS, Oktober 2012

Porazdelitev uporabnikov spletnih strani
www.aktivni.si  po starostnih razredih

Vir: MOSS, oktober 2012

v 000

AKTIVNI.SI
Spletna 
stran za 
aktiven 
življenjski 
stil
Aktivni.si je spletni portal do-
brega počutja, ki spodbuja 
k aktivnemu življenjskemu 
slogu na vseh področjih bi-
vanja. uporabnikom ponuja 
strokovne programe telesne 
vadbe glede na različne po-
trebe, podprte z videoprika-
zi vaj, nasvete za zdravo in 
uravnoteženo prehranjeva-
nje ter preventivne, kurativne 
in alternativne vsebine s po-
dročja zdravja. V okviru por-
tala poteka akcija Tečemo 
skupaj, ki motivira in ponuja 
strokovno podporo vsem te-
kaškim navdušencem. 

Trženje spletnih strani:
alenka.teodorovic@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 792

gsm.: 051 681 149

spletna stran:
www.cosmopolitan.si

Porazdelitev uporabnikov spletnih strani
www.cosmopolitan.si  po starostnih razredih

Podatki o uporabnikih:   

število različnih uporabnikov na mesec 72.890
število prikazov na mesec 843.703
povprečno število gledanih strani na uporabnika na mesec 11,58
čas, ki ga uporabnik v povprečju preživi na spletnem mestu na mesec 9 minut, 51 sekund
število prejemnikov spletnega časopisa 8.321
Vir: MOSS, Oktober 2012

v 000

Vir: MOSS, oktober 2012

Porazdelitev uporabnikov spletne strani po spolu
ženske: 60,95 % moški: 39,05 %
Vir: MOSS, Oktober 2012

http://www.cosmopolitan.si|

Spletno 
mesto za 
cosmo bejbe
spletni portal za mlade žen-
ske, ki brez dlake na jeziku 
spregovori tudi o najbolj 
kočljivih vidikih medosebnih 
odnosov in seksu, ponuja 
lepotne in modne trende 
ter s praktičnimi nasveti za 
vsakdanje življenje sodobne 
ženske uteleša duha časa. 


